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Klublokale: 

Formand: 

Kasserer: 

Næstformand: 

Klubblad: 

Menig: 

Klubblad: 

Hjemmeside: 

Hjermind Gl. Skole 

Hjermind Byvej 28 

8850 Bjerringbro 

Hans Kurt Nielsen 

Vestervang 7   

8850 Bjerringbro. 

 2849 8850 

E-mail: h-k-nielsen@bknet.dk 

Henning Larsen 

Gravbækvej 8, Virklund 

8600 Silkeborg 

 8681 2822   5135 2822 

E-mail: kildsgaard@post.tele.dk 

Frank Kjeldsen 

Trustrupvej 15 

8940 Randers SØ 

 8642 0015   3020 4659 

E-mail: frankkjeldsen51@gmail.com 

Kenneth Kjeldsen 

Toftevænget 13 

8370 Hadsten 

 8698 1365    2464 5361 

E-mail: kfiskerk@post11.tele.dk 

Kurt Rasmussen 

Skovvangsvej 6 

8450 Hammel 

 8696 9316    4040 0316 

E-mail: kurt5@mail.dk 

Alexander Rasmussen 

Skovvangsvej 6 

8450 Hammel 

 2785 9316 

E-mail:  

Webmaster: 

Hjemmeside: 

mailto:frankkjeldsen51@gmail.com
mailto:kfiskerk@post11.tele.dk
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Tirsdag den 5. Maj blev dette løb af-

viklet med start hos Bjerringbro 

Bremse og Koblingsservice på Thors-

vej i Bjerringbro. Vi startede med en 

lille rundtur i industrien inden turen 

gik over mod Pilevej og den gamle 

Østergade og videre mod Hjermind 

hvor vi skulle en tur ud omkring de 

store vandressourcer hvor der var 

godt fedtet på grund af megen nedbør 

denne dag. Herefter gik det op mod 

Taul gl. Mejeri og en større ejendom 

hvor græsset også var fedtet, turen 

gik ud over Storhede  inden vi ramte 

Mammen i en ordentlig tordenbyge 

med en flod midt i Mammen hvad in-

debar at man skulle passe på med. 

Her gik turen rundt om forsamlings-

huset et par gange men skulle bare 

huske at køre gennem maskinhuset 

den ene gang hvorefter vi fandt til 

OKT. 1 inden vi skulle en tur gennem 

labyrinten hos Vestergård`s, omkring 

OTK 2 inden turen gik hjemover her 

have Tage været for hurtig med at ta-

ge skiltene hvilket indebar at der 

skulle slettes et. 

Et godt og reelt løb med mange 

finesser så ros til Tage og Ole for 

et rigtig godt løb. Resultaterne kan 

nok ses et andet sted i klubbladet. 

 

Hilsen Britta og Hans Kurt. 
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Stof til BOAS-NYT 
Lidt eller meget, med eller uden foto, alt er velkommen, du er meget 

velkommen til at sende, tekst og billeder på mail til 

kurt5@mail.dk  eller h-k-nielsen@bknet.dk Senest den 25 i måneden. 
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 Blev afviklet d. 6. maj en lidt kedelig regne-

vejrs tirsdag aften, jeg havde ingen makker 

denne dag, og valgte så at tilbyde min assi-

stance som tidskontrol, jeg mødte op på 

startstedet i god tid, og her sidder både Ole 

og Tage og ser temmelig ubekymrede ud. De 

havde efter eget udsagn styr på det hele, alt 

var klart ventede kun på den første deltager, 

dog var der en smule bekymring at spore da 

snakken faldt på regnvejret, og et par græs-

veje, som måske kunne blive lidt glatte. Jeg 

tænkte at det var ikke den ringeste dag jeg 

havde valgt til kun at ”sidde” et sted og no-

terer tider frem for at smatte rundt i omeg-

nen af Bjerringbro og mudrer bilen til, men 

de havde måske alligevel en anelse mere 

spændende end jeg. Sådan lød i hvert fald til 

på snakken ved mål, men jeg fik set lidt i bå-

de Amtsavisen og Veteranposten så intet er 

så skidt at det ikke er godt for noget. 

Ved mål erfarede jeg at alle var rigtigt godt til-

fredse med løbet og nogle rigtig gode finurlighe-

der, under vejs, den eneste hage var at det sidste 

skilt var blevet fjernet lidt for tidligt, men det er 

de små ting der giver kolorit på det hele. 

En rigtig god aften som Ole og Tage kan bryste 

sig af på trods af vejrliget.     

Kenneth       

Odinsvej 7  ·  8850 Bjerringbro  ·  Tlf.: 8750 3010  ·  Bil.: 2168 7727  ·  mail.: fp@bkkontor.dk 

mailto:fp@bkkontor.dk
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Telefonen ringer på hospitalet.... 

- Goddag, jeg ringer angående en patient I har liggende. En Hr. Hansen. 

- Øjeblik...ja det er rigtigt. Hvad drejer det sig om? 

- Hvordan går det med ham? 

- Det går skam godt. Han bliver udskrevet først i næste uge. Vil De tale med ham? 

- Nej tak, for det er faktisk mig der er Hr. Hansen. Jeg får bare aldrig nogen svar, hvis jeg spørger når der er 

stuegang.  

Lille Per stod og kiggede på sin mor der vaskede op. 

Efter at have stirret meget intenst på moderens hår i nogle minutter spurgte han forundret: 

- "Mor! Hvorfor er nogle enkelte af dine hår grå og ikke brune som resten af håret?" 

- "Det er fordi hver gang du gør noget dumt eller gør mig ked af det, så bliver et af hårene grå." 

- "Mor! Hvorfor har mormor helt gråt hår?"  



 

Så oprandt den weekend hvor alt (næsten) stod i o-

løbs tegn, 2. afdeling af DM/1. afdeling af JFM med 

start fra Dan-Glas i Viborg, fredag aften/nat d. 24 

april. Med de gæve folk Anders og Harry fra Kjelle-

rup og Omegns Motorklub som primusmotorer. 

Starten foregik som sagt fra Dan-Glas´s domæne i 

Viborgs nordvestlige industriområde, og i skyggen 

af et kæmpe stort pariserhjul, sidenhen blev vi den 

erfaring rigere, at vi nok skulle have taget en tur 

rundt i hjulet, med et stop på toppen. Herfra kunne 

vi garanteret have set hvordan vore ”kollegaer” ud 

i den ædle kunst at køre kortudklip, fandt rette vej 

ud af Viborg. 

Vi startede lige på og hårdt fra kantstenen hos Dan-

Glas og direkte ud på forskellige parkerings og la-

gerområder, for efter kort tids kørsel at komme ud 

til en forholdsvis ny større gennemgående vej, her 

opstod vort største problem i det løb, vi så en ny 

Netto forretning fra alle tænkelige sider op til flere 

gange og prøvede alle veje også flere gange inden 

det lykkedes os at få tingene sat på plads. 

Resultatet blev et tidsforbrug på 31 minutter på 

bare den ene etape, og kun 7 minutter på hele re-

sten af løbet, så her manglede vi overblikket. Men 

ud af Viborg kom vi da hvorefter en transportetape 

ledte os mod Holstebro ud til Sjørup plantage. Ny 

start herfra og en etape på gode skovveje, hvor vi 

stort set rundede samtlige myrtuer, som de flittige 

væsner i årenes løb har opbygget. Ikke de store 

problemer, men en rigtig god og fremadskridende 

etape, for at ende samme sted som den begyndte.  

Ny transportetape op i nærheden af Skive, hvor vi 

startede på en lille grusvej i udkanten af det militæ-

re område, vi kørte så næsten hele vejen rundt om 

øvelsesterrænet med små afstikkere ind omkring 

skydebaner og andre finurligheder men igen en god 

fremadgående etape med fine vejforhold. Næste 

del foregik i Skives industrielle udkanter, og travba-

nen her diskuterer vi stadigvæk om vi er kommet 

den samme vej to gange som vi skulle, eller har 

valgt forkert spor den første gang, det korte og det 

lange er i hvert fald, at vi mangler et skilt vi skulle 

have to gange den første gang, enten overset, eller 

”overhørt” men lige lidt hjælper de jo.  

Til slut ny transportetape til samlingsstedet på 

Roslev Vandrerhjem hvor mange af de udenbys/

lands deltagere også skulle overnatte. En hurtig 

og god udregning viste at vi Frank og jeg havde 

113 strafpoints i C klassen hvilket rakte til en fjer-

deplads, som ikke er brugbar til ret meget, men vi 

gjorde vort bedste. Klassen vandtes heldigvis af et 

andet BOAS hold nemlig Niels Åge og Henning 

stort tillykke med det de havde 85 strafpoints, på 

andenpladsen kom et sjællænderhold med 96 

strafpoints, tredjepladsen besatte Erik og Verner 

Hald fra Nordjylland med 106 strafpoints, og 

Britta og Hans Kurt fra BOAS blev nr. fem med 

126 strafpoints. Der var som man kan læse ikke 

den store spredning i klassen, men det var et rig-

tigt godt og regulært løb stor ros og tak for en 

god aften til alle i løbsledelsen. 

B klassen som jo også er interessant for BOAS fik 

følgende udfald Kurt og Alexander vandt med 102 

strafpoints rigtigt flot stort tillykke med det, på an-

denpladsen kom et Sjællænderhold, med 105 straf-

points, og på tredjepladsen Renee og Hans Ole fra 

Århus med 122 strafpoints, Tage og Ole blev nr. 

seks med 139 strafpoints, så også i denne klasse et 

meget tæt løb, som jo igen fortæller at der har væ-

ret nok at se til for alle. 

På hjemvejen passerede vi forbi det militære områ-

de ved Skive, og det var efterhånden blevet lidt 

sent i hvert fald mørkt, her inde over området så 

det nærmest ud som til nytår når de forskellige fyr-

værkerihandlere har lyskastere snurrende rundt op 

i luften. Det var vore Svenske og Finske frænder der 

gjorde alt hvad de havde lært med alt deres lyshav 

for at finde rundt i kampvognsspor med mere, og 

det går aldrig stille af sig, men vi erfarede dagen 

efter at de trods alt var kommet i mål alle sammen, 

selv om det var blevet meget sent.                               

Hjem og sove, for vi skal jo på den igen i morgen 

godnat. 

Frank og Kenneth       
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Byggecenteret Bjerringbro · Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro  

86 68 25 44  · www.stark.dk 

Nummerpladeservice med registrering, ejer-/brugerskifte, og afmelding af køretøjer. 

Du kan nu spare turen til SKAT, lad din lokale synshal hjælpe dig med papirarbejdet. 

  Langaabilsyn.dk  Tlf. 4219 3108 

N Y H E D  
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Efter en nattesøvn blev det så lørdag d. 25 april, og 

dermed en ny o-dag med Thy Motor Sport og Ole og 

Bjarnerne i løbsleder/lægger rollerne. Denne gang 

med start hos Bila i Nykøbing Mors´s industrikvarter, 

og med mål samme sted som i aftes nemlig Roslev van-

drehjem. 

Start nr. 406 start kl. 16.22 så det er bare med at være 

klar. Også her er det lige på og hårdt med start direkte 

fra kantstenen, og lidt rundt om os selv, da vi var det 

allersidste hold til start kunne vi næsten ikke undgå at 

følge lidt med i hvordan vore ”klassekammerater” ge-

bærdede sig rund i området på. Kort efter at de var 

startet kom de forbi startstedet igen ad den offentlige 

vej, og da det så blev vores tur og Frank ikke ville den 

vej opstod første tvivlstilfælde, men efter et grundigt 

kik over skulderen, og en ommåling af et stykke vej 

enedes vi om at det var de ”andre” der havde valgt 

forkert, og vi kørte vores egen vej. 

Her var vi heldige for målet gik faktisk forbi indkørslen, 

og vi fik ret i vores antagelse, men glæden varede kort, 

for vi skulle hen over en lastvognsparkeringsplads også 

her på et mål, som vi fik til at ende lige lidt før det bog-

stav som løbsledelsen mente vi skulle noterer og umid-

delbart herefter dreje vinkel til venstre. Vi kunne lige 

præcis komme til venstre ind mellem to sættevogne 

inden skiltet og dermed ikke noterede det.                                                                                                   

Sidenhen ved mål erfarede vi at Ole bestemt ment at 

ruten gik forbi skiltet og til venstre, men han blev alli-

gevel så meget overbevist om vore og andre holds 

fremgangsmåde, at han gjorde noteringen eller man-

gel på samme straffri.  

Efter nogen kørsel frem og tilbage i Nykøbing og den 

allernærmeste omegn, med diverse vendinger hvoraf 

vi et par gange valgte den forkerte vej rundt sluttede vi 

ved en tidskontrol, og fik en transportetape vestpå til 

Vils og omegn. Vi startede på ny ud i skoven omkring 

Vils, på nogle fine orienteringsveje, vi havde ikke de 

helt store problemer med at finde rundt, og mente at 

det gik os rimeligt godt her på Mors, det viste sig sene-

re at være gået for godt vi kom et minut for tidligt til 

en hemmelig tidskontrol, og måtte jo så indkasserer 

strafpoints herfor bare ærgerligt. Efter at have tilbage-

lagt ca. 2/3 af løbsdistancen, endte vi hos en tidskon-

trol. Her fik vi udleveret en ny transportetape som 

bragte os over broen til det Jyske fastland nærmere 

betegnet til området omkring Durup og til slut Roslev, 

igen mente vi ikke der var de helt store problemer for-

bundet med ruten, og vi fandt til mål på Roslev van-

drehjem i nogenlunde den tid vi skulle. Alt i alt et rig-

tigt godt løb som Ole og co. Skal have stor ros for vi 

stiller gerne op igen næste gang I ryster noget ud af 

ærmet.                                                                                                                                                  

Resultatberegningen gik ikke helt efter vores bereg-

ning, vi manglede 2 skilte og havde 3 skæve og et tids-

forbrug på 24 min. i alt (begge veje) som gav et samlet 

antal strafpoints på 149 og det er for meget hvis man 

vil noget i toppen af klassen. Den vandtes af Verner og 

Erik Hald med 70 strafpoints, godt kørt selv om de 

kommer nordenfjords fra, stort TILLYKKE. Nr. 2 blev 

vore sjællandske rivaler med 141 strafpoints, nr. 3 hel-

digvis Niels Åge og Henning fra BOAS, med 144 straf-

points. Nr. 4 igen BOAS nemlig Britta og Hans Kurt med 

145 strafpoints, os så endelig brormand og jeg med 

vore 149 strafpoints, på 6. pladsen kom Per og Michael 

fra Randers med 221 strafpoints. Det er de små margi-

naler der får betydning når man ser ned over placerin-

gerne, kun 8 strafpoints adskiller 2. og 5. pladsen så 

her var close race. 

B klassen som også er interessant for BOAS her vandt 

Renee og Ole fra AAS, ret suverænt, med 105 strafpo-

ints, 2. og 3. pladsen havde henholdsvis 226 og 238 

strafpoints, og desværre først på fjerdepladsen med 

344 strafpoints havde vi et par BOAS kæmper nemlig 

Tage og Ole. Vinderne fra i aftes Alexander og Kurt 

måtte udgå med et defekt styrtøj, så de formåede ikke 

at forsvare de gode takter fra sidste nat, men de ven-

der frygteligt tilbage efter et nyt servorør og et par 

liter olie. 

En rigtig god O-weekend var hermed tilendebragt, 

med et deltagerantal for begge løbs vedkommende så 

man helt kommer til at mindes fordums dages store 

dyster. 

Endnu engang tak til begge løbsleder teams for et 

kæmpe stykke arbejde og to eminent gode løb.           

Frank og Kenneth        
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HINGE 

AUTOVÆRKSTED 
v/ Tom Kjeldsen · Randersvej 81 · Hinge · 8940 Randers SV · tlf. 8698 0063 

www.hingeauto.dk 

 Alt inden for autoskader. 

 Reparation af alle bilmærker. 

 Alt rustarbejde udføres. 

 Klargøring til syn. 

 Bremsetest på prøvestand. 

 Diagnosetest med fejlkodeudlæsning. 

 Dækmontering og afbalancering. 

 Autotransport. 

bjerringbro@profiloptik.dk 

BANEGÅRDSPLADSEN 10  ·  8850 BJERRINGBRO 

TLF.  86 68 33 77  

http://www.hingeauto.dk
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Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

JT-biler-Løbet 2015 
Mandag den 1. juni 2015 

4. afd. af Den Jyske Sekskant. 

4. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS. 

TILLÆGSREGLER FOR ORIENTERINGSLØB  

Konkurrencen afholdes i henhold til reglement for Bilorienteringsløb i  

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

JT Biler-Løbet 2015 

  Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

  Løbets navn:  JT Biler-Løbet 2015 

  Type:    Åbent O-løb 

      4. afd. Af Den Jyske Sekskant 

      4. afd. af Klubmesterskabet i BOAS 

  Dato:    Mandag 1. juni 2015. 
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  Løbsleder:   Kurt Rasmussen    OF ??? 

  Løbsledelse:   Emil Nielsen 

      Niels Th. Nielsen 

      Alexander Rasmussen 

  Sekretariat:   Kurt Rasmussen 

      Skovvangsvej 6  · 8450 Hammel 

      Tlf.: 4040 0316 · E-mail: kurt5@mail.dk 

  Holdkonkurrence:  Ingen 

  Deltagerklasser:  Startgebyr:  Løbslængde: 

  M-A    100 kr.   Ca. 40 km + transport 

  B    100 kr.   Ca. 40 km + transport 

  C    100 kr.   Ca. 38 km + transport 

  D    100 kr.   Ca. 35 km + transport 

  T (turist)  50 kr.    Ca. 30 km + transport 

  Anmeldelse:  www.osport.dk   eller henvendelse til sekretariatet 

  Betalingsmåde:  Ved start. 

  Mødested:   JT Biler 

      Randersvej 44 · Hammershøj 

      8830 Tjele 

  Startsted:   Samme sted. 

  Samlingssted:  Hjermind Gl. Skole 

      Hjermind Byvej 28 

      8850 Bjerringbro 

  Første mandskabs mødetid: Kl. 18.30. 

  Første mandskabs starttid: Kl. 19.00. 

  Særlige bestemmelser: HUSK rigtig mailadresse, da al information til deltagerne sendes via mail. 

  HUSK:   Bestilling af mad ved tilmelding. 

 

mailto:kurt5@mail.dk
http://www.osport.dk/


 

“Min far sagde altid: “Johnny, du bliver sgu aldrig til noget. Du kan 

lige så godt tage til Sjælland.” 

— Johnny Madsen 



 

Stjær Boldklubs årlige bilorienteringsløb er vi ble-

vet involveret i, så vi inviterer hermed alle BOAS medlemmer til et hyggeligt biloriente-

ringsløb på ca. 50 km. Løbet er bygget op således at det ikke er nødvendigt med triptæl-

ler, så der er mulighed for alle. Start fra Stjær Boldklubs klubhus (Vesterbro 32, Stjær 

8464 Galten) fredag den 5. juni og første start er kl. 18.00, så mød op og få et par hyg-

gelige timer den første fredag i juni måned, vi tror at der er strafpoint til de fleste. 

        MVH. Frank Kjeldsen & Kurt Rasmussen 

En ung og smuk pige var så deprimeret at hun ville ta' sit eget liv ved at hoppe i havet.  

Hun stillede sig op på havnekajen og var netop på vej til at 

hoppe i, da en ung pæn sømand så hende og tænkte på hvorfor hun stod der og græd. 

Hun svarede at hun ville tage sit eget liv. 

Han syntes det var synd for hende og sagde: "Se, du har en masse at leve for. Jeg rejser til Amerika i morgen tidlig og hvis du vil, så kan jeg 

smugle dig med mig på skibet". 

Han flyttede sig tættere på pigen og lagde armen rundt om hende, og sagde til hende: "Jeg gør dig lykkelig og du gør mig lykkelig?" 

Pigen snøftede: "Ja", hvad havde hun at tabe? 

Om natten smuglede sømanden hende om bord og gemte hende i en af redningsbådene. Derefter bragte han med jævne mellemrum smør-

rebrød, frugt og noget at drikke til hende.  

Hver gang han var der elskede de længe og heftigt. 

Tre uger senere blev hun opdaget af kaptajnen under en rutineinspektion.  

"Hva laver du her?" spørger kaptajnen. 

"Jeg har en aftale med en af sømændene" forklarede hun. "Jeg får mad og drikke og en rejse til Amerika. Til gengæld må han elske med mig 

så meget han orker". 

Kaptajnen svarede: "Så har han virkelig skudt papegøjen, for det her er færgen mellem Helsingør og Helsingborg" 
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HUSKELISTEN: 
 

1. juni kl. 19.00 JT-biler løbet 2015 
( se side 12 - 13 ) 

 
5. juni kl. 18.00 Stjær Boldklub 

( se side 15 ) 
 

6. juni kl.10.00 Gjønge Rally Classic 
( se osport.dk ) 

 
13. juni kl. ?? Skoda løbet DJS 

( se side 14 ) 
 


